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Szanowni Państwo,   

Z okazji 10-lecia Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału 

w interdyscyplinarnej konferencji o tematyce paliatywnej, która z jednej strony będzie naukowym 

ukoronowaniem naszej działalności, a z drugiej wytyczy nowe drogowskazy na kolejne lata pracy. 

Konferencja skierowana jest do praktyków z różnych dziedzin medycyny, którzy na co dzień stykają 

się z tematyką uporczywej terapii w klinikach szpitalnych, a także do środowiska pediatrycznej opieki 

paliatywnej z całej Polski. Liczymy, że przyczyni się ona do wypracowania wspólnych standardów 

hospicyjno – pediatrycznych jasnych dla wszystkich, którzy zajmują się terapią dzieci terminalnie 

chorych. 

Swoje przybycie i czynny udział potwierdzili między innymi: 

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski – polski pedagog i seksuolog, specjalista w zakresie poradnictwa 

rodzinnego, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, 

prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko – psychiatra, psychoonkolog, Polskie 

Towarzystwo Psychoonkologii, 

dr Marek Bachański – neurolog, pediatra, pionier w zakresie leczenia preparatami marihuany  

w Polsce, 

dr Zbigniew Żylicz – członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, twórca ruchu 

hospicyjnego w Holandii,  

dr Marcin Rawicz – anestezjolog, honorowy członek Towarzystwa Anestezjologów Pediatrycznych 

Wielkiej Brytanii i Irlandii, na co dzień związany z Warszawskim Hospicjum dla Dzieci,  

dr Sławomir Przewłocki – fizjoterapeuta, na co dzień zajmujący się rolą fizjoterapii w opiece 

paliatywnej, 

dr  Maciej Zagierski – specjalista w dziedzinie pediatrii, gastroenterologii i żywienia dzieci, 

dr Jakub Wiśniewski – pediatra, posiadający Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, 

obecnie zajmujący się zastosowaniem ultrasonografii w medycynie paliatywnej.  

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 września 2018 roku w Gdańsku w Hotelu Mercure Gdańsk 

Stare Miasto. 

Szczegółowy program konferencji oraz pozostałe informacje dostępne będą wkrótce na stronie 

www.pomorskiehd.pl. 

Łączymy wyrazy szacunku 
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